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MÃEZINHA 

Quando o Pai Celestial precisou colocar na Terra as primeiras 

criancinhas, chegou à conclusão de que devia chamar alguém 

que soubesse perdoar infinitamente. 

De alguém que não enxergasse o mal. 

Que quisesse ajudar sem exigir pagamento. 

Que se dispusesse a guardar os meninos, com paciência e 

ternura, junto do coração. 

Que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente 

as pequeninas lições de cada dia. 

Que pudesse velar, noites e noites, sem reclamação. 

Que cantarolasse baixinho, para adormecer os bebês que 

ainda não podem conversar. 

Que permanecesse em casa, por amor, amparando os 

meninos que ainda não podem sair à rua. 

Que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo. 

Que abraçasse e beijasse as crianças doentes. 



Que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o 

corpo de pé. 

Que os conduzisse à escola, a fim de que aprendessem a ler. 

Dizem que nosso Pai do Céu permaneceu muito tempo, 

examinando, examinando... E, em seguida, chamou a Mulher, 

deu-lhe o título de Mãezinha e confiou-lhe as crianças. 

Por esse motivo, nossa Mãezinha é a representante do Divino 

Amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do 

carinho, em todos os instantes de nossa jornada na Terra. Se 

pudermos imitá-la, nos exemplos de bondade e sacrifício que 

constantemente nos oferece, por certo seremos na vida 

preciosos auxiliares de Deus. MEIMEI 

 

 
 

“A consciência, por mais se encontre entorpecida pelo 

erro, sempre desperta para a realidade que é a luz 

condutora da paz.” ALLAN KARDEC 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 A viagem carnal é compromisso de legitimidade com a evolução espiritual 

do ser, por cuja experiência a terna presença de Deus no íntimo se expande 

e domine-o durante toda a sua trajetória; 
 Enfrenta as tuas culpas sem temores, não adies a oportunidade libertadora, 

nem te justifiques por meio de sofismas egoísticos e lenitivos 

equivocados.     Allan Kardec 

 

 

Dizem que quando a Terra foi criada. 
Fazendo-se possuída. 
Pelos filhos da vida, 
que vinham de outros mundos, 
tudo na estrada humana, 
cortando a imensidão dos campos infecundos, 
era a dominação do ódio que se aferra. 
À dissensão, à morte, ao desespero e à guerra... 

Foi quando um mensageiro, 
do Céu às criaturas, 
regressou às Alturas, 
e disse humildemente ao Grande Deus: 
- Senhor! O que posso fazer dos homens sem amor? 
do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce, 
tudo na Terra é luta em conquistas da posse. 
Compadece-te oh! Pai! ... Veneno, flecha e clava 
formam no mundo inteiro a Humanidade escrava, 

CORAÇÃO DE MÃE 
 



da descrença, do mal, da impiedade e do crime, 
sem qualquer esperança a que se arrime. 
Já não se aguenta ouvir os urros do mais forte 
e o choro dos vencidos, 
pisados, massacrados e caídos. 
Nos sarcasmos da morte. 
Que fazer, Grande Deus, nas trevas dessa luta, 
em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta? 

Revelou-se que o Pai de Infinita Bondade, 
pensou, por muito tempo, e disse comovido: 
- Aceito, filho meu, quanto me falas, 
entendo-te o pedido! ... 
Volta ao mundo a servir na tarefa em que avanças, 
os que morrem no mal renascerão crianças, 
a Terra evoluirá, - ponderou o Senhor - 
Ninguém alterará minha obra de amor. 
A fim de desarmar a violência e a cobiça, instalarei no mundo a força 
da Justiça. 
E para que haja amor exterminando o orgulho, 
sem pancada, sem grito, sem barulho, 
enviarei alguém, 
que ame os filhos meus, com o meu amor ao bem. 
Na exaltação da paz, sem desprezo a ninguém. 
Alguém que saiba amar, a servir e a sofrer, 
cultivando o perdão como simples dever. 

Dizem que foi assim, 
que a Terra começou a fazer-se jardim. 
Ouviu-se verbo novo, alteraram-se imagens, 
e conforme o Senhor mandou e prometeu, 
entre as rudes mulheres dos selvagens, 
O Coração de Mãe apareceu. CHICO XAVIER 

 

 

 

 



 

Talvez hoje: 

Surgirá quem procure ditar-lhe o que você precisa fazer, entretanto, 
embora agradecendo as elogiáveis intenções de quem lhe oferece 
pontos de vista, ouça, antes de tudo, a sua própria consciência quanto 
ao dever que lhe cabe; é possível apareça algum coração amigo 
impondo-lhe quadros de pessimismo e perturbação, relativamente às 
dificuldades do mundo compadecendo-se, porém, da criatura que se 
entrega ao derrotismo e ao desânimo, você observará a renovação para 
o bem que a Sabedoria Divina promove em toda parte; é provável que 
essa ou aquela pessoa queira impor a você ideias de fadiga e doenças; 
mas conquanto a sua gratidão aos que lhe desejem bem-estar, você 
prosseguirá trabalhando e servindo ao alcance de suas forças; 
possivelmente, notícias menos agradáveis venham a suscitar-lhe 
inquietações e traçar-lhe problemas; no entanto, você conservará a 
própria paz e não se desligará das suas orações e pensamentos de 
otimismo e esperança. 

Talvez hoje tudo pareça contra você, mas você prosseguirá 
compreendendo e agindo, em apoio do bem, guardando a certeza de 
que Deus está conosco e de que amanhã será outro dia. ANDRÉ LUIZ 

 

 
 

 

 
 

"Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem 

precipitação. 

Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova LUZ." 

Chico Xavier 

 
 
 
 

 

 

TALVEZ HOJE 
 

 

GOTAS DE ORVALHO 
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ATENÇÃO 

Caros irmãos, dado às obras que a Associação precisa realizar para melhor acolher aqueles que a 
procuram, algumas pessoas têm-nos abordado no sentido de colaborar com a Casa auxiliando nas 
despesas desta Instituição; assim orientamos a todos aqueles que se disponham a tal, somente o façam 
através dos responsáveis pela Casa e procurem nossa Secretaria. Saibam que a Associação é uma 
Instituição sem fins lucrativos e que toda a assistência por ela prestada é absolutamente gratuita. Aos 
senhores médiuns (efetivos) e conselheiros, informamos que deverão procurar a Secretaria para 
atualizar seus cadastros e tomar ciência das obras que se pretende, pois são para benefício de todos e 
manutenção do Patrimônio legado pelos fundadores. 
 


